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حرب الغاز ...وقو ُدها النا�س والحجارة!

حدود تقهقر «داع�ش»
} حميدي العبدالله
ح��اول المسؤولون األميركيون واإلع�لام الغربي إشاعة أجواء
توحي وكأنّ تنظيم «داعش» آخذ باالنحسار.
بديهي أنّ إشاعة هذا المناخ هدفه الرئيسي دفع التهمة التي تؤكد
أنّ الواليات المتحدة غير جادّة أو عاجزة في حربها على «داعش».
لكن هل فعالً تقهقر «داعش»؟
إذا ك��ان المعيار ه��و التمدّد ال��ذي ب��دأه «داع���ش» ف��ي ال��ع��راق في
ح��زي��ران  2014بعد استيالئه على محافظة نينوى وعاصمتها
الموصل ،يمكن القول إنّ «داعش» قد تراجع فعالً في بعض المناطق،
وتحديدا ً حيث كان للحشد الشعبي الدور األكبر في محاربته ،فغالبية
محافظات صالح الدين وديالى قد ت ّم تطهيرها من تنظيم «داعش»،
ولكن في محافظة نينوى لم يكن هناك تقدّم جدي ض ّد «داعش» ،على
الرغم من التواجد الحصري على األرض للقوى المرتبطة بالتحالف
األميركي ،والتقدّم الوحيد الذي تحقق في هذه المحافظة ،تحقق في
منطقة سنجار بمساعدة من أكراد سورية ،وتحديدا ً وحدات الحماية
الشعبية.
ما عدا ذلك يمكن القول ،إنّ «داعش» لم يتقهقر ،وحتى خسارته
لمدينة الرمادي ال تع ّد تقهقرا ً ألنه سيطر عليها قبل أشهر وليس في
حزيران عام  ،2014ما عدا ذلك في سورية ال زال «داعش» يتقدّم
على حساب الجماعات المسلحة األخرى ،وما خسره في مواجهة
وح��دات الحماية الكردية ،ع ّوضه بالتقدّم على حساب الجماعات
المسلحة األخرى في ريف حلب الشمالي ،كما أنه ال يزال يحتفظ
بمواقعه في تدمر ومحيطها ،وتحديدا ً القريتين ومهين.
هذا على مستوى سورية والعراق ،أما على المستوى اإلقليمي،
فإنّ «داعش» يتمدّد بقوة كبيرة ،فهو سيطر على مناطق واسعة من
ليبيا ،وال سيما سواحل غرب ليبيا ،كما أنه يحقق تقدّما ً ملحوظا ً في
اليمن ،ومستوى التأييد له في صفوف القوى السلفية المتشدّدة
آخذ بالتزايد على مستوى العالم كله.
بهذا المعنى ،فإنّ االدّعاءات األميركية عن بدء تقهقر «داعش» هي
ادّعاءات غير صحيحة ،وهي محاولة النتزاع انتصارات وهمية غير
موجودة.
«داع����ش» ال يمكن ال��ق��ض��اء عليه ووق���ف ت��م��دّده إذا ل��م يتحقق
شرطان ،الشرط األول ،وقف دول المنطقة تقديم الدعم له ،سواء
كان هذا الدعم ماليا ً أو عسكريا ً أو تغطية إعالمية ،على غرار تلك
التغطية التي تقوم بها قناة «الجزيرة» القطرية .الشرط الثاني ،أن
تت ّم مكافحة كافة التنظيمات المتشدّدة التي تشكل البيئة التي ترفد
«داع��ش» بالمقاتلين ،ال سيما أنّ مراكز أبحاث غربية ومنها مركز
«الدين والجغرافيا السياسية» أكد «أنّ  60%من الجماعات المتم ّردة
السورية الكبرى عبارة عن متطرفين إسالميين» مؤكدا ً أنّ « 96ألف
مقاتل يتوزعون على  16جماعة سلفية» وما لم تت ّم محاربة ك ّل هذه
الجماعات ووق��ف الدعم عنها جميعها لن يت ّم وقف تمدّد «داعش»
والقضاء عليه.

لقاء الخيبة:
�أردوغان ـ �سلمان
زيارة ال ب ّد منها .فك ّل شيء يجري بعكس ما كانت قد خططت له كبرى
الدول العربية واإلقليمية بخصوص الملفين السوري والعراقي وك ّل ما لهما
من امتداد وتأثير على المشروع اإليراني الذي يس ّمونه مشروعا ً توسعياً.
فاألحداث كلها في األسبوعين الماضيين علت صافرات اإلنذار لدى أنقرة
والرياض.
تصفية زهران علوش وتحرير الرمادي وتبادل سلس لمسلحين وعوائل
بين الفوعا وكفريا والزبداني وتعاون ملحوظ من الجهات المعنية ،يؤكد أنّ
هناك حلفا ً ق��ادرا ً على فرض شروطه ،وآخر بات غير قادر إال أن يخضع
لحضوره التا ّم من اليوم وصاعداً .ربما ك ّل هذا يؤشر إلى أنّ هناك سكة
تسوية ستنطلق من دون أن يوقفها أحد وهو ،على ما يبدو ،قرار روسي
ت ّم اتخاذه.
ربما وبعكس التوقعات التي تتحدث عن تعقيد ملف التفاوض بخصوص
األزمة السورية بسبب الخالف الكبير بين روسيا وحكومة أردوغان ،فإنه
وعلى ما يبدو روسيا لم تتأثر كثيرا ً بهذا وكأنها ترسل ما يفيد بأنّ ألنقرة
بابا ً أصيالً هو واشنطن وأنّ العالقة والتنسيق السياسي معها تحت سقف
بأي من محاوالت تركيا لملمة أنقاض
زمني محدّد لن يكون قابالً للتأثر ّ
م��ش��روع بائد ع��دا ع��ن أنّ موسكو تعرف أنّ العقد التركية تنتفي بأمر
أميركي مثل ذلك األمر الذي جاء من أروقة البيت األبيض ور ّتب على أنقرة
سحب القوات التركية من الموصل ،وهو األمر نفسه الذي أكد استحالة أن
تحصل تركيا على أرض عازلة حاربت ألجلها خمس سنوات في الشمال
السوري.
السعودية التي تعيش عجزا ً مهوالً في ميزانيتها أعلن عنه ملكها ،فهي
أما ُّ
تعيش الخيبة ذاتها التي تعيشها تركيا اليوم .وعلى هذا األساس ،كان ال ب ّد
من أن يدعو الملك سلمان إلى لقاء مطول لمدة يومين بينه وبين أردوغان من
أجل الحديث عن كيفية مواجهة المرحلة المقبلة بعدما أيقن الطرفان أنّ ك ّل
شيء سيسير رغما ً عن إرادتهما ،خصوصا ً أنّ الفرص التي منحتها روسيا
للطرفين لحفظ ماء وجهيهما قد نفذت وأنّ العملية السياسية أصبحت في
قطار قد يتسارع من دون انتظار تحديات بالية.
الملفت أنّ خصوم األمس باتوا على قلب واحد ،فإخوانية تركيا ووهابية
السعودية واالقتتال بالمشروعين ودور السعودية الكبير في انتزاع الحكم
من اإلخوان في مصر وأذية مشروع أردوغان ،ك ّل ذلك بات اليوم وراء ظهر
الدولتين بسبب المصيبة األكبر التي على ما يبدو قد تجعل منهما مجرد
أرقام إذا ثبت أنّ هناك اتفاقا ً على العملية السياسية في سورية بين واشنطن
وموسكو ،وقد انضمت إليهما فرنسا مؤخرا ً مع الحديث عن دور فرنسي
فاعل في مكافحة اإلرهاب منذ حوادث باريس ليدرك سلمان وأردوغان أن
ال مجال للعودة إلى الوراء.
لقاء لملمة الخيبة ال ب ّد منه لتدارك األم��ر بعد بدء استهدافات ورسائل
روس��ي��ة على مستوى ه��ام مثل تصفية زه���ران ع��ل��وش ،وب��ال��ت��ال��ي على
السعودية وتركيا أن تقتنعا بأنه حان الوقت لالنضمام إلى سكة حلول بأق ّل
خسائر ممكنة ،وإال فإنّ روسيا التي اتخذت قرار المضي بالتخلص من ك ّل
ما يعيق العملية السياسية ويسهم في تمدُّد اإلرهاب لن توفر أحدا ً والقرار
األممي األخير بشأن سورية خير دليل على إعالن عريض بأنّ السنة المقبلة
هي سنة السياسة وثبات نجاح روسيا وحلفائها في حسم المشهد برمته.
«توب نيوز»

} محمد ح .الحاج
ليس غريبا ً وجود شرائح واسعة ضمن أيّ
شعب من شعوب األرض ال تدرك أبعاد اللعبة
السياسية وأهدافها الحقيقية ضمن مكوناته
وذل��ك اعتمادا ً على ماكينة اإلع�لام (الميديا)
ّ
مسخرة لخدمة أغراض االحتكارات
وهذه تكون
الكبرى والدول التي تعمل لها.
شعبنا ال��م��ش��رق��ي واح����د م��ن ال��ش��ع��وب
المستهدفة ،وال يختلف عن باقي الشعوب،
فالمك ّونات متماثلة رغ��م ع��راق��ة الحضارة
وارتفاع نسبة الثقافة ،لكنها ليست الثقافة
السياسية ال��ق��ادرة على استشراف غايات
وأه��داف الجماعات المسيطرة على اقتصاد
العالم وثرواته ،ويمكن القول إنّ بعض مكونات
هذا المجتمع المشرقي ما زالت سهلة االنقياد
العاطفي تحت تأثير الخطاب الموجه إلى
الغرائز وليس العقول ،وأعظم تأثير في الواقع
الحالي هو للخطاب الديني – المذهبي ،من هنا
نجد أنّ الغالبية تستجيب للتحريض الصادر
ع��ن مرجعيات يعتبرها العامة ف��ي مرتبة
القداسة والفضيلة وهي ليست كذلك.
على هذه األس��س نجد أنّ شريحة واسعة
من أبناء المجتمعات الشرقية يبلغ به االعتقاد
ح��دود اليقين أنّ الصراع القائم هو من أجل
«خدمة الدين وإعالء شأنه» ،وال يستطيع الفهم
أنّ الخطاب الديني هو في خدمة السياسة
واالقتصاد ،بل هو الوسيلة األكثر نجاحا ً في
العصر الراهن ،أمام هجمة المصالح المادية
للقوى االقتصادية الدولية ممثلة باالحتكارات
متعدّدة الجنسية (النفطية – الصناعية –
العسكرية) واألخ��ي��رة أخطرها على مصير
العالم.
البيئة المأخوذة بالخطاب الديني غافلة
تماما ً ع��ن خلفية ال��ص��ورة ،والسبب نقص
وقصور التوعية التي يساهم فيها الفقر ونقص
التعليم وانعدام المؤسسات القادرة على نشر
الوعي واالرت��ق��اء بهذه البيئة إل��ى المستوى
المطلوب ،وإن وجدت ،تتع ّرض لحرب شعواء
يدعمها المال المسيطر على اإلع�لام وطرق
التنمية وال يت ّم استبعاد حرب العقول والطاقات
وص��وال ً إل��ى التصفية الممنهجة ل�لأف��راد من
ذوي الفعالية أو الصوت المسموع الذي يلقى
استجابة وإنْ ضمن حدود قد تشكل خطرا ً على
المشاريع الكبرى الموضوعة للعالم والمنطقة
وهذه تأخذ بالحسبان أن تكون خططها متكاملة
وتمت ّد إلى قرن كامل وربما أكثر ...ردود الفعل
اآلنية تبقى قاصرة النعدام الخطط المستدامة
في وجه مراكز بحوث ودراسات دولية كبرى.
هذا ال يعني أنّ شريحة واسعة من المثقفين
على الضفتين ت��درك الحقيقة وتعلم أه��داف
ال��ح��روب أو «ال��ث��ورات» المعلنة أو المبطنة
المدعومة من الغرب ،ونظرة سريعة ،بل وقراءة
عاجلة للعناوين تعطي صورة لحقيقة األهداف
والمرامي لك ّل ما حصل ويحصل ،ويستم ّر على
ساحاتنا المشرقية وبعض أنحاء من العالم،
ما يعنينا ،البيئة التي بها نتأثر ونؤثر ،الوطن
السوري  -أغلب كياناته ،والقلب منه الشام.
«ال��ث��ورج��ي��ون» ال��م��ش��رق��ي��ون يرتبطون
بالمشاريع العالمية الكبرى ،ويشكلون أداتها
الفاعلة محلياً ،وم��ن الغباء االعتقاد بأنهم
يجهلون أه��داف وغايات تلك المشاريع ،مع
ذلك يستم ّرون في الخطاب الكاذب المنافق،
وهم غير معنيّين بما يطرحون من شعارات
(محاربة الديكتاتوريات – تعميم الديمقراطية
– العدالة االجتماعية – التنمية المستدامة
– حقوق األكثريات واألقليات  -ال��ى آخر
المعزوفة ،وكلها تندرج تحت عنوان الحقوق

االن��س��ان��ي��ة)« ...الثورجيون» على اختالف
مس ّمياتهم وتحالفاتهم المتنافرة يتشاركون
في المنفعة المرحلية والتبعية المتعدّدة
لجهات أبعد ما تكون عن الوطنية ومصالح
دول وشعوب عالمنا الثالث التي يطلق عليها
الغرب (ال���دول المارقة) ،أو «اإلره��اب��ي��ة» أو
الداعمة لإلرهاب أو «محور الش ّر».
الدولة الفرنسية أواخر القرن الماضي كانت
األسبق في فرش السجادة الحمراء واستقبال
الدكتور بشار األس��د بما يليق برئيس دولة
ولم يكن حينها كذلك ،فرنسا كانت لها مصالح
تريد تحقيقها وعلى رأسها العودة إلى سورية
من الباب األوس��ع ،الكواليس الفرنسية كانت
تتوقع نهاية المرحوم الرئيس حافظ األسد،
ومع بداية عهد الدكتور الرئاسي دخلت فرنسا
سوق الغاز مع بداية انطالقته ،لكن العروض
الكرواتية كانت األكثر تحقيقا ً لمصالح الدولة
السورية ،وهكذا حصلت على المشروع وطار
صواب فرنسا ...وبدأت رحلة العداء للرئيس
السوري.
ف��ي خ��ض�� ّم ال��ص��راع ال��دول��ي على الطاقة
ومشاريع الخطوط ،ومحاولة الغرب الخروج
ع��ل��ى س��ي��ط��رة ون��ف��وذ ال��غ��از ال��روس��ي على
سياسة الغرب ت ّم طرح مشاريع متعدّدة ،بدءا ً
من مشروع نابوكو ،فالخط العربي ،الخط
اإلي��ران��ي ،الخط القطري ،وكانت رحلة شهر
العسل القطري – ال��س��وري – التركي ،وبما
أنّ المشروع يشكل المنافس للخط الروسي،
ومثيله اإليراني ،فقد كان مدعوما ً من الغرب
خصوصا ً أنّ شركة «ايكسون موبيل» هي
صاحبة الحصة األكبر ،لكن سورية من منطلق
سياستها التح ّررية والنظر إل��ى مصالحها
المستقبلية ومنعا ً للنفوذ الصهيوني لم توافق
على المشروع ،بل وبالتوافق مع الطرفين
الروسي واإليراني و ّقعت على اتفاقية الخط
اإليراني ال��ذي يشكل األق�� ّل منافسة للروس،
وال��ذي يبعد السياسة السورية عن الوقوع
تحت تأثير النفوذ الغربي ،ومع أنّ الخط إياه
يخدم المصالح األوروب��ي��ة ويوفر لها مصدر
طاقة جديداً ،إال أنّ الشركات الغربية بدأت
رحلة الدفع باتجاه الحرب على سورية ...هكذا
لم تنس فرنسا هزيمتها ،ولم يعجب أمير قطر
هزيمته على الساحة السورية ،كذلك تركيا رغم
أنها ستكون المستفيدة في ك ّل األحوال ...ما هو
دور «اإلخوان المسلمين» كأداة ترتبط بالغرب
وتتحالف مرحليا ً مع قطر وتركيا ...وفرنسا؟
طموح «اإلخوان المسلمين» في الوصول إلى
الحكم في أيّ من الكيانات العربية ،خصوصا ً
في بالد الشام ليس بجديد ،على هذا األساس
ومن ضمن االلتزام بنقل سورية والعراق إلى
التبعية للغرب كان الدعم التركي والقطري
واجهة ظاهرة (دع��م اإلس�لام) والخلفية هي
دعم صهيوني لتقويض سورية بأيد بعضها
س��وري ،وسيل من مرتزقة ال��ع��ال��م ...الدعم
الصهيوني لم يكن خافياً.
سمة الثورات في العالم أنها ال تتجه إلى
تخريب البنية التي تشكل مق ّومات الدولة،
مؤسسات وجيش وثروات ،بل انحصر الصراع
في ال��وص��ول إل��ى السلطة من أق��رب الطرق،
ومعلوم أنّ أغلب ال��ث��ورات حظيت بالدعم
الشعبي والبيئة الحاضنة األوس���ع ،لكنها
هنا كانت حربا ً خارجية ،ما يؤكد ذلك اتجاه
العمليات إلى التخريب الذي طال بنية الدفاع
الخارجية ،والمؤسسات التي توفر مقومات
العيش لعامة الشعب ،وليس المجال للتعداد،
باختصار ...البنية الصناعية ،مستودعات
الحبوب ،المشافي وال��م��دارس والجامعات،
السكك الحديدية والجسور ،ومراكز القوى

تدحرج االنت�صارات
ـ مساحة االنتصارات في سورية تشمل ك ّل الجغرافيا السورية دفعة واحدة.
حي الوعر ولم تستكمل بعد ك ّل مفاعيلها،
ـ في حمص قبل أيام انتهت قضية ّ
حي الزهراء يشكل دخول الجيش إلى الجبل الكبير
ورغم التفجير اإلجرامي في ّ
والحقا ً مهين ومستودعاتها وفرار «داعش» أمامه حدثا ً عسكريا ً كبيرا ً ستلحقه
تدمر قريباً.
ـ في ريف درعا معارك الشيخ مسكين واللواء  82معلومة األهمية وباعتراف
الفضائيات المم ّولة من السعودية يحقق الجيش تقدّما ً يبشر بإنجاز كبير.
ـ في ريف دمشق بعد شطب قادة «جيش اإلسالم» و«أحرار الشام» و«فيلق
الرحمن» تتهيأ دمشق لفتح طرقات جديدة ألحياء جديدة من مخيم اليرموك
والحجر األسود وما حولهما.
ـ الزبداني تطوى صفحتها وما حولها يستع ّد من سرغايا إلى مضايا وصوال ً
إلى وادي بردى بعدما سبقتهم قدسيا.
ـ في أرياف حلب يتواصل التقدّم للجيش واإلمساك بالمزيد من مقاطع الطريق
الدولي والتق ّرب من الفوعة وكفريا ونبل والزهراء وصوال ً إلى فتح طرقات حول
حلب تحكم الحصار على المسلحين.
ـ النصر الكبير المزلزل هو لحظة ال نعرفها بعد تراكم انتصارات متتالية
متدحرجة ،وإنه يقترب بانهيار ال نعرف مكانه وزمانه للجماعات المسلحة.

التعليق السياسي

العسكرية المخصصة للدفاع الخارجي ومنها
الدفاعات الجوية والمدارس والكليات ...وهكذا
برز وجهها الحقيقي واختالفها عن الثورات
الشعبية المألوفة ،األبرز كان التدخل الخارجي
والدعم المباشر ،لوجستياً ،واستخدام القوة
العسكرية ...تركيا ،الكيان الصهيوني ،القوات
األميركية ،فرنسا وغيرها.
شعارات «إسقاط النظام» ،و«عدم شرعية
الرئيس األسد» ،الغاية منها تضليلية ،الحقيقة
هي معاقبة الشعب ال��س��وري وحرمانه من
مقومات حياته وصموده ألنه هو من اختار
األس��د وه��و من انحاز إل��ى مصالحه كشعب
يرفض التبعية ،ويبقى أنّ فجور رم��وز ما
يس ّمى معارضات خارجية أصبح مكشوفا ً
ومفضوحاً ،استنكار الموقف الروسي واإليراني
لم يقابله على مدى سنوات استنكار للتدخل
ال��دول��ي المتعدّد الجنسيات ومنه المدعوم
تركياً ،وال��ذي شكل في بعض مراحله نوعا ً
م��ن استعمار استيطاني يمكن التوسع في
بحثه مط ّوالً ،استيطان الشيشان والتركستان
وااليغور مع عائالتهم وبعض من جنسيات
عربية في عديد من المناطق بعد طرد السكان
السوريين أص��ح��اب األرض واألم�ل�اك ،وألنّ
معاقبة سورية سببها الرئيس األخذ بالمصالح
السورية وتفضيل المشروع اآلخر ،المناقض
لمشروع نابوكو أو الخط القطري ،وأصحاب
المشروع الذي وافقت عليه سورية هم الروس
واإليرانيون فقد كان لزاما ً على الطرفين تح ّمل
المسئولية والمساهمة في الدفاع عن سورية
ومنع سقوطها ،هنا تسقط ك�� ّل الشعارات،
وت��ب��دو واض��ح��ة ح��ت��ى للبسطاء األه���داف
االقتصادية ودوافع الحرب على سورية ،هي
اليوم حرب الغاز التي وقودها الناس والحجارة
من السوريين وغيرهم ،إال أنها على األرض
السورية والسوريون هم األكثر تض ّرراً ،وللعلم
فإنّ ما لحق من أضرار بالبنية السورية مادياً:
يفوق عشرات أضعاف قيمة الغاز وعائداته
ولسنوات طويلة ،قطر ليست صاحبة الشأن
أو القرار ،هي واجهة ،ومثلها تركيا والسعودية
التي شاءت أن ال تنفرد قطر وتركيا بالمنطقة
وألنها تعتقد واهمة أنها صاحبة الكلمة العليا
في الشأن اإلس�لام��ي !...اإلخ��وان والوهابية
حدث أن قام بينهما تما ٍه رغم تنافر جذري ،لكن
شهر العسل لم يدم ولن يطول ،سوف تسقط
ك ّل الشعارات الدينية المخروقة من الداخل،
ويبقى أنّ وجود بعض الرتوش والديكور من
أصحاب (شعار العلمانية والديمقراطية)
ضمن مجالس المعارضات الخارجية هو لزوم
ما ال يلزم ،وي��درك هؤالء أنهم لوظيفة مؤقتة
وما ان يستق ّر المقام والحكم لـ«اإلخوان» حتى
يت ّم الدفع بهم إلى الهامش بعد نيلهم ترضية
ضمانا ً لصمتهم ال��ذي قد يمت ّد أربعين سنة
أخرى قبل أن يحين الوقت لرفع الصوت والقول
إنّ ديكتاتورية اإلخ��وان ليست مقبولة وأنهم
يتطلعون إلى ديمقراطية من نوع حديث...
وكلهم يدور في الفلك الصهيو – ماسوني ،لكن
سورية باقية ،شعبها باق وصامد بعلمانيته،
بتعددية مذاهبه وطوائفه ،بتسامحه ،بالحفاظ
على استقاللية قراره وسيادته على أرضه.
عندما تستمع ألحد أعضاء تج ّمع الطبول
تشعر بميل إل��ى التقيّؤ وه��و يطالب بوقف
«العدوان الروسي – اإليراني» على الشعب
السوري !...وتتأكد أنهم يرفعون السقف ليكون
لهم موقع ...لن يكون أبداً.

هذا ما ّ
يتحدى به ال�سيد ن�صر اهلل «�إ�سرائيل»...
فبماذا ّ
يتحدى م َْن يهاجمونه وي�شتمونه؟

السيد نصرالله متحدثا ً خالل أسبوع الشهيد القنطار

} نصار إبراهيم
كان السيد حسن نصرالله في خطابه صارما ً وحاسماً ،واضحا ً
وباسالً كعادته .لم يتردّد ولم يثرثر ولم يضيّع وقته في اللغو.
خاطب «إسرائيل» باللغة التي تفهمها تماماً ...خاطبها بك ّل
مستوياتها السياسية والعسكرية واألمنية والشعبية ،مؤكدا أنّ
ك ّل الضجيج والتهديد بالحرب لن يثنينا عن الر ّد انتقاما ً لدماء
سمير قنطار ...فالرد «قادم ال محالة» ،بل وأصبح قيد الجهات
التنفيذية .أما الحرب التي تهدِّد بها «إسرائيل» فهي «ال تخيفنا
مهما كانت التبعات» .ولكي يزيد من رع��ب «اإلسرائيليين»
وتحسبهم قال لهم« :نحن من سيحدِّد مكان ال��ردّ ...سواء في
ُّ
الداخل أو في الخارج ...فانتظروا»...
تبقى كلمة للسفهاء والصغار الذين ال يتركون مناسبة إال
ويستغلونها ض ّد ك ّل رمز مقاوم في هذه األمة ...أولئك الذين ال
يخجلون من عواء الطائفية بصورة مبتذلة وسخيفة وحمقاء...
الذين يحاولون جهدهم لحرف الصراع عن وجهته األصيلة
فلسطين ...هذا ما يتحدّى ويذهب إليه السيد نصرالله ...فهاتوا
ما عندكم وقولوا لنا إلى أين أنتم ذاهبون؟
وأيضا ً هنا ال ب ّد من كلمة ،ولو عابرة ،ألولئك الجهابذة الذين
أقاموا الدنيا ولم يقعدوها حول أنّ السيد نصرالله وضع علم
إيران على خريطة فلسطين في خطابه السابق ...وبعيدا ً عن
حكاية العلم المضحكة هل يتفضل أولئك الفرسان البواسل

خواطر من وحي الأيام

لنرى ه ّمتهم في مواجهة ما تقوم به «إسرائيل» كما يفعل السيد
نصرالله اآلن ...وبالمناسبة فإنّ حزب الله ،وباعتراف العدو
قبل الصديق بات قوة إقليمية ،ومع ذلك لم نسمعه يوما ً يدعو
إلى جعل لبنان مقاطعة إيرانية ...كما لم نشاهده يقطع الرؤوس
ويحرق الناس ويبيع النساء كالجواري ويدمِّر الحواضر األثرية
وينبش قبور الصحابة كما تفعل جماعات البؤس الطائفية التي
تهاجمه وتشتمه «حرصا ً على فلسطين والمسلمين السنة».
أما أنصاف وأشباه الزعماء والقادة والملوك الذين يقتلون
شعوبنا وي��د ّم��رون أجمل مدننا في سورية وال��ع��راق واليمن
بالطائرات والصواريخ ...فهل بمقدورهم أن يبرهنوا ،ولو لمرة
واحدة ،أنهم قادرون على المبادرة وتحدّي السيد نصر الله في
الميدان وفي االتجاه الصحيح؟
أما التحريض والشتائم الطائفية واالتهامات وإطالة اللسان
فك ّل ذلك لن يفيدهم ولن يغير من حقائق الواقع والتاريخ شيئاً...
ففي نهاية المطاف يعرف ويرى شعب فلسطين واألمة العربية
من هو الذي يخيف «إسرائيل» ويرعبها ويذلها .كما أنّ ذاكرة هذا
الشعب حادّة ويعرف من يستجدي ومن يقيم األحالف مع دولة
االحتالل ويغطي على جرائمها ويقف متف ّرجا ً عليها وهي تستبيح
دماء أطفال فلسطين ونسائها وشبابها بل ويفتح لها األبواب
ويعانقها.
على أية حال :إن ُ
يك صدر هذا اليوم ولى ...فإنّ غدا ً لناظره
قريب.

} معن بشور

تالقي المولدين

«كان محمد ك ّل العرب فليكن ك ّل العرب اليوم محمداً» ،دعوة أطلقها مؤسس البعث
ميشيل عفلق على مدرج جامعة دمشق عام  1943في ذكرى الرسول العربي ،وما
زالت صالحة في زمن التم ّزق والتناحر الدموي مستوحية المعاني السامية والقيم
اإللهية التي حملتها سيرة «رسول الحرية» ،كما عنوان الكتاب الرائع للكاتب المصري
الكبير الراحل عبد الرحمن الشرقاوي ،بما يؤكد تالزم الحرية والوحدة والعدالة في
رسالة اإلسالم الخالدة.
ولع ّل تزامن إشراقة المولد النبوى الشريف مع إطاللة ميالد السيد المسيح هذا
والتعصب
العام هي إشارة إلهية بتكامل الرساالت السماوية ،فيما يسعى أهل الغل ّو
ّ
والتوحش الى تشويه هذه الرساالت وتحويلها الى متاريس دموية بين الناس.
ّ
فك ّل عام وأمتنا بخير وقد استعادت لمسرى الرسول حريته ولمهد السيد المسيح
ألقه وألقطار امتنا السالم واألمان والكرامة والوحدة.

هدية يونانية ألهل األقصى والقيامة

أجمل هدية يقدّمها اليونانيون ألهل األقصى والقيامة في عيدي المولد الشريف
مجسدين إنسانية
والميالد المجيد هو اعتراف برلمانهم باإلجماع بدولة فلسطين
ّ
القضية ومذ ّكرين بعض المنتسبين اسما ً إل��ى أمتنا انّ فلسطين هي البوصلة.
بالمناسبة اليونان الدولة الوحيدة التي رفضت عام  1947قرار التقسيم رغم ضغوط
واشنطن واغراءاتها .فتحية لشعب اليونان ال سيما أولئك الرواد في كسر الحصار على
غزة.

اختلفوا معه ولم يختلفوا عليه

حين أبلغني الصديقان أحمد الدان أمين عام حركة البناء الوطني الجزائرية والوزير
السابق عبد القادر بو قرينة خالل انعقاد ملتقى الشيخين نحناح وبو سليماني في
مدينة بومرداس خالل احتفاالت الذكرى الـ 61النطالقة الثورة الجزائرية في تشرين
الثاني الماضي أنني سأكون في عداد باقة من الشخصيات الجزائرية والعربية التي
سيجري تكريمها ،وانّ المجاهد الكبير حسين آيت احمد سيكون بين المك ّرمين ،كانت
سعادتي كبيرة ان تجمعني باقة التكريم مع من كان في بالده ثائرا ً عظيما ً ثم معارضا ً
عنيدا ً في ك ّل عهود االستقالل منذ أوائل الستينات حتى اليوم.
لقد اختلف جزائريون كثر مع الراحل حسين آيت أحمد الذي أمضى الجزء األكبر من
عمره متنقال بين السجون والمنافي ،لكن الجزائريين في المقابل لم يختلفوا ابدا ً على
وطنية الرجل وصدقه وحسن خلقه ونظافة كفه ،فبقيت له مكانة خاصة وموقع متميّز
بين أبناء شعبه ،وهو أمر نحتاجه كثيرا ً في حياتنا السياسية العربية حيث «يؤله»
البعض من يؤيده و«يشيطن» من يختلف معه ،فنبتعد عن نهج اإلنصاف والموضوعية
في تقييم األشخاص والحركات والتجارب ،لنح ّمل الحاضر عبء صراعات الماضي
وند ّمر المستقبل في توترات وحساسيات عشناها في مراحل سابقة.
رحم الله حسين آيت أحمد أحد التسعة األوائل الذين فجروا الثورة الجزائرية،
ورفيق الرئيس الراحل احمد بن بله في عملية السطو الشهيرة على بريد وهران
لتمويل الثورة وزميله في السجن لسنوات بعد ان اختطف الفرنسيون طائرتهم في
 22ـ  10ـ  1956عشية العدوان الثالثي على مصر ،وممثل الجزائر في مؤتمر باندوننغ
عام  ،1955كما المدافع عن ثورتها في األمم المتحدة ،ورحم الله رفيقه في الثورة
عبد الحميد مهري ،واأطال الله عمر رفيقه في الحزب المجاهد الميداني سي لخضر
بورقعه ،فقد انصفا عندي الرجل الذي ظلمه كثيرون وظلم بدوره كثيرين ،فقد كان آيت
أحمد وطنيا ً جزائريا ً كبيراً ،وكان ابنا ً مخلصا ً لبيئته «القبائلية» مدركا ً انّ األوطان ال
تقوم إال بتكامل بيئاتها ،وانّ وحدة المجتمعات ال تتعزز إال باحترام التن ّوع فيها.

الهوت التغيير والتجديد

منذ ان غيّر المطران الجليل الراحل غريغوار حداد اسمه من نخلة إلى غريغوار
تيمنا ً بقريبه بطريرك العروبة واالنفتاح غريغوريوس الحداد رفيق األمير فيصل في
رفض االنتداب الفرنسي وفي رفع العلم العربي في لبنان ،والمطران غريغوار« ،مطران
الفقراء» ،كما كان يطلق عليه ،يقود الهوت التجديد والتغيير داخل الكنيسة والمجتمع
مواجها ً لعقوبات كنسية قاسية جعلته في نظر البعض «المطران المحروم» ،فاجتمع
عليه حلف غير مقدّس بين أهل الجمود وأهل المصالح اتهموه باالنحراف ،وهو اتهام
ما لم توافق عليه ك ّل لجان التحقيق الكنسية المحلية والفاتيكانية .مع ذلك واصل
المطران مسيرته اإلصالحية في الكنيسة والمجتمع ليتح ّول رائدا ً في الهوت التغيير
والتحرير في المنطقة والعالم ،ال سيما في اميركا الالتينية في أواسط سبعينات القرن
الفائت .كان بحق ابو المجتمع المدني الذي رفض ان يراه إال عابرا ً لمجتمعات الطوائف
والمذاهب المنغلقة ،كما رفض ان يفهم الدين اال خدمة للناس ،فمن يخدم الناس يخدم
فأسس مع لبنانيين من البيئات والطوائف كلها «الحركة اﻻجتماعية» ليصل الى
اللهّ ،
ك ّل المناطق النائية مقدّما ً نموذجا ً متقدّما ً للتكامل بين الدولة والمجتمع قبل ان تصبح
متعصب مهووس في حزيران 2002
الدولة في واد والمجتمع مجتمعات .وحين قام
ّ
باالعتداء عليه بسبب «اآلف��اق» التي حاول ان يفتحها بعيدا ً عن الجمود والتز ّمت
اكتشف اللبنانيون ومعهم ك ّل العرب انّ
التعصب الذي يبدأ ض ّد الدين أو المذهب اآلخر
ّ
سرعان ما يتح ّول ض ّد أبناء الدين والمذهب ذاته.
وداعا ايها المطران غريغوار فما تركته من بصمات لن تمحوه األيام.

ُنقطة انتهى َ
الدر�س
} عدنان كنفاني
منذ بداية األحداث ...كنت حريصا ً على أن ال أدخل في د ّوامة األسماء ،وكنت دائما ً
أر ّكز على مسألة الوطن واالنتماء ،لكنني اليوم سأخرج عن حرصي هذا ،وأقولها بالفم
المآلن ،وبك ّل ثقة ومحبة ويقين...
ك ّل الذين شاركوا في العدوان على سورية ،وعلى مدى سنوات خمس ،لم يتركوا
سبيالً ق��ذرا ً إال وسلكوه ،ول��م يتركوا زنديقا ً شقيا ً في العالم إال واس��ت��أج��روه ،ولم
أي نوع من أنواع السالح الحديث والقديم ،والمسموح به أو الممنوع ،الثقيل
يو ّفروا ّ
ً
ً
ّ
والخفيف ،الكيماوي والجرثومي إال وجلبوه ،ولم يتركوا خائنا وال عميال إال وسخروه
واشتروه ،ولم يبق منبر لممارسة الكذب والتشويه واالفتراء إال واعتلوه ...وبعد أن
فرغ جرابهم أو ك��اد ،ع��ادوا إلى النغمة النشاز يص ّورون للعالم أنّ المشكلة واألزمة
والحرب ،ك ّل المشكلة وك ّل األزمة وك ّل الحرب مختصرة في هيئة شخص واحد ،إذا
تنحى أو خرج من اللعبة فاألمور ستعود سيرتها األولى بردا ً وسالما ً وكأنّ شيئا ً لم
ّ
يكن ،هكذا كما «مسحة معجزة»!
تنحى كما يتوهّمون» أنّ سورية ،كدولة وجغرافيا
ك ّل ما في األمر ،وكما نرى «إذا ّ
وكيان وموقع وموقف وسياسة ستنحاز بالكلية إلى المعسكر الغربي ،وباختصار
معسكر المعترفين والمتعاونين مع «إسرائيل» ،وتغيير ّ
خطها السياسي واالجتماعي
والديني أيضاً ،والتخلّص من «قصة فلسطين» ومشاكلها وشعبها وتنظيماتها ،وضرب
«صعود إيران» عسكريا ً وسياسيا ً في المنطقة ،وتطوير التعاون مع عمالء أميركا ،دوالً
وأف��رادا ً في المنطقة ،واستغالل ث��روات البالد من دون رادع وال رقيب وال معارض،
وض��رب الخط المقاوم بالكامل ،الفصائل الفلسطينية وح��زب ال��ل��ه ،وتقزيم تواجد
وح��ض��ور ال��دور ال��روس��ي ف��ي السياسة ال��دول��ي��ة ...بمعنى ،ونعلنه ب��وض��وح ،وأكثر
اختصارا ً للموضوع بر ّمته ،ال يمكن أن يختزل في شخص الرئيس بشار األسد على أنه
وبتنحيه ،أو تنحيته ستمخر سفينة السالم بحر الخالص.
المسبّب والسبب،
ّ
هذا ما ير ّوجون له في إعالمهم وفي العلن وعلى رؤوس األشهاد ،عمالء وخونة
وأق��زام ،ومن أكثر من جهة ،على رأسها أميركا والتابعين لها من ك ّل حدب وصوب،
على الرغم من أنّ هذا السلوك ال يعبّر إال عن غباء سياسي ،وجهل أو استخفاف بعقول
الناس ،وهذا الحراك الغبي والموارب والخارج عن ك ّل فهم ونظم سياسية يفترض أن
ال تسلكه دولة عظمى.
ه��ذا كله دفعني ألخ��رج عن حرصي القديم ب��أن ال أت��ن��اول في حديثي األشخاص،
ألتحدّث اآلن عن شخص الرئيس بالذات كرئيس منتخب ومختار من غالبية الشعب
السوري ،وهو يحمل الحلم العربي مرفوعا ً على كرامة أصيلة وكبرياء له ما يب ّرره
وهوية قومية عربية يجب أن تبقى ذات سيادة لها المكان الباهي تحت الشمس.
ليتحدّث من يتحدّث كما يشاء أن يتحدّث ،وليكذب ويفبرك وي�� ّدع��ي من يشاء أن
ومؤسساتي وشخصي ،ليرفض من
أي مستوى دولي
يكذب ويفبرك ويدّعي ،وعلى ّ
ّ
يرفض ،وليكره من يكره ،لكن الفيصل األخير سيبقى ،وبك ّل يقين وصدق وشفافية،
للشعب العربي السوري واختياره ،وال أحد ،مهما كان ،يستطيع أن يفرض ما ال يريده
يمس بطريقة
الشعب السوري ،وسيرفض الشعب السوري ،وبشكل قاطع ما يعتقد أنه ّ
تمس أيضا ً سيادة الوطن وق���راره الح ّر
أو بأخرى كرامته وك��ب��ري��اءه ،ول��ن يقبل أن
ّ
المستقل.
السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ األس��د قائد وط��ن ،ويمثّل للشعب السوري،
والشعب الفلسطيني ،وللشعب العربي الح ّر أنموذجا ً وطنيا ً نقيا ً ومخلصاً ،وقبل ذلك
كله ،وبعد ذلك كله ،شجاعا ً وصادقا وح ّراً ،بعد خمس سنوات من عمر الحرب الظالمة
على سورية ،يثبت سيادة الرئيس بشار األسد أنه رجل بحجم وطن ...شاء من شاء،
أي تزييف أو تزوير...
وأبى من أبى ،لكنها تبقى الحقيقة الساطعة التي ال تقبل ّ

